FARNÍČEK
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
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Slavíme svátek
vnitřního Božího
života. Teologická
skutečnost, kterou
nám Ježíš odhalil,
zůstane v mnoha
ohledech
tajemstvím. Ale
Pán zároveň
odhaluje mnohé
detaily trojičního
života proto,
abychom Bohu
porozuměli! Jsme
tedy pozváni
vstoupit do tohoto
středu Božího
života. Nikde ve
Starém zákoně se
nevyskytuje učení
o Nejsvětější
Trojici, ale
postupně se
formují pojmy,
které pomohou v
Novém zákoně
porozumět (první
čtení). Jednotlivé
osoby Trojice pak
představí druhé
čtení a evangelium.
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K ZAMYŠLENÍ
V teologii se rozlišuje dvojí pohled na
tajemství Nejsvětější Trojice. První pohled
odhaluje skutečnost Boží prostřednictvím
událostí naší vlastní záchrany.
Uvědomujeme si, že Syn Boží za nás
zemřel, že Duch svatý nás posvětil ke
službě… Tomuto přístupu říkáme
„ekonomická Trojice“. Lze ale na věc
nahlížet očima toho, kdo mohl vstoupit
přímo do tajemství Božího. Pak mluvíme o
„imanentní Trojici“. Nejde ani tolik o pojmy
jako odvahu nahlédnout do Božího života
tak říkaje zevnitř. Čím Bůh žije, když
pomineme člověka a jeho svět? Je to až
neuvěřitelně jednoduché: žije absolutní
láskou, která se daruje. Otec se daruje
Synu a Syn odpovídá stejně Otci
sebedarováním. Tento neuvěřitelný proud
lásky je Duch svatý. Zkusme se na chvíli
stát jakoby diváky a sledovat toto
tajemství. Nechme se tím zcela strhnout.
Ale Bůh nás pozval, abychom šli ještě dále!
My se smíme do tohoto proudu lásky sami
zapojit. To je nebe!

1. ČTENÍ Př 8,22-31
Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou
verších. Ale v 8.–9. kapitole rozezpívá hymnus na moudrost.
Není tím míněna chytrost či intelekt. Starý Zákon nezná pojem
Nejsvětější Trojice. Avšak určité náznaky popisu Ducha
svatého lze rozeznat právě v textech vystihujících moudrost.

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné
je tvé jméno po celé zemi!
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, – na
měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: – Co je člověk, že na
něho myslíš, – co je smrtelník, že se o něho staráš?
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, – ověnčils
ho ctí a slávou, – dals mu vládnout nad dílem svých
rukou, – položils mu k nohám všechno: Ovce i veškerý
dobytek, – k tomu i polní zvířata, – ptáky na nebi a ryby v
moři, – vše, co se hemží na stezkách moří.
Žalm 8
2. ČTENÍ Řím 5,1-5
List Římanům je velice propracovaným pojednáním o
ospravedlnění z víry. Nicméně svatý Pavel v našem textu
skoro mimochodem uvádí všechny osoby Trojice. Zajímavé je,
v jaké souvislosti a s jakými vazbami.

EVANGELIUM Jan 16,12-15
Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy
smrti. Ježíš v řeči při poslední večeři otevírá tajemství
Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů.
Sledujme nejen pojmy Otec, Syn, Duch, ale také slovesa
označující jednání jednotlivých osob Trojice

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 13.6.
1 Král 21,1-16 / Mt 5,38-42
Komentář: Když nastavím druhou tvář, neznamená, že jsem nějaký
„otloukánek“. Musím nastavit špatnosti zrcadlo a tak ji usvědčit! Ano,
a udělat vždy něco navíc…
ÚTERÝ 14.6.
1 Král 21,17-29 / Mt 5,43-48
Komentář: Církev vítězí nad svými nepřáteli tak, že se za ně modlí.
Dnes mě Pán znovu zve k dokonalosti – chce, abych byl skutečně
jeho obrazem.
STŘEDA 15.6.
2 Král 2,1.6-14 / Mt 6,1-6.16-18
Komentář: Můj vztah k Bohu ať je maximálně intimní a důvěrný.
Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou
církví! Pocta vzdávaná před lidmi tak bude vycházet z mého nitra…
ČTVRTEK 16.6. Slavnost Těla a Krve Páně
Gn 14,18-20; 1 Kor 11,23-26 / Lk 9,11b-17
Komentář: „Vy jim dejte jíst“ není výzva jen pro apoštoly a jejich
nástupce. I já mám ze křtu závazek sytit a šířit Jeho slovo těm, kdo
hladoví. Nebo je snad lepší „rozpustit lid“, aby si našel potravu jinde?
PÁTEK 17.6.
2 Král 11,1-4.9-18.20 / Mt 6,19-23
Komentář: Čistý, jednoduchý pohled je výzvou společnosti, která
tolik věcí zastírá, jen aby pravda nevyšla najevo. I zde může Ježíšův
pohled uzdravovat!
SOBOTA 18.6.
2 Kron 24,17-25 / Mt 6,24-34
Komentář: Kdybych se řídil těmito slovy, Ježíšův klid a pokoj by mě
udělal šťastným a vyzařoval by ze mě do okolí… Chci to zkusit!

12. neděle v mezidobí
Zach 12,10-11 / Gal 3,26-29 / Lk 9,18-24

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
bohoslužby v týdnu
NEDĚLE
12.6.
Pondělí
13.6.
Úterý
14.6.

Od 12.06. do 19.06. 2022
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za Marii Filipovou, zemřelé a živou rodinu
Památka sv. Antonína z Padovy
Úterý 11. týdne v mezidobí
Mše sv. + Rch v 7:00 hod: volný úmysl

Středa
15.6.

Středa 11. týdne v mezidobí
Mše sv. v 18:00 hod: volný úmysl

Čtvrtek
16.6.
Pátek
17.6.
Sobota
18.6.

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek
Mše sv. v 18 hod: Za farní rodinu
Pátek 11. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10:00 hod spojená s třídou z BIGY.
Sobota 11. týdne v mezidobí
Mše sv. v 7:30 hod: volný úmysl
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den otců
Mše sv. v 8 hod: volný úmysl
Mše sv. v 10.30 hod: Za zdraví a Boží požehnání do dalších let, za
živou a zemřelou rodinu

NEDĚLE
19.6.

RŮZNÉ OZNAMY:
Sbírka na charitu - vynesla 3400,- Kč. Upřímné díky.
Poděkování všem zapojeným při páteční Noci kostelů.
Vzdělávání dospělých - dnes v 16 hod. na faře.
Setkání seniorů - středa v 15:30 hod. na faře.
Setkání farní rady - příští neděli v 17 hod. na faře.
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